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INTRODUÇÃO

No  contexto  de  profundas  mudanças  proporcionadas  pela  Revolução 

Científica Moderna e pela filosofia kantiana, particularmente a terceira crítica, a critica do 

juízo, naturalistas, como Alexander von Humboldt (1769-1854), em associação com a arte, 

contribuíram  com  novas  explicações  e  representações  sobre  a  natureza.  Em  suas  obras: 

Geografia das Plantas (1803), os  Quadros da Natureza (1808) e o  Kosmos, publicados em 

cinco volumes (1845 a 1862), Humboldt desenvolve e operacionaliza a concepção geográfica 

de  paisagem  e  geosfera  como  categorias  de  organização  natural  da  superfície  da  Terra. 

(VITTE, 2007a, p.3) 

Uma busca na história da geografia para podemos entender como se forma o 

conceito paisagem e como isso se agrega na visão dos homens sobre o mundo, como se 

transforma  o  seu  olhar  sobre  a  superfície  terrestre.  Claro  que  vamos  trabalhar  com  a 

concepção ocidental,  por se tratar de uma iniciação cientifica não dispomos de um tempo 

muito grande parar trabalhar a concepção do mundo oriental e nem do mundo islâmico. O 

conceito paisagem, em muito discutidos pelos geógrafos devido a  sua importância  para a 

ciência geográfica, mostra que sua concepção atual está ligada ao passado da geografia, daí a 

importância em resgatar a história do pensamento geográfico sobre esse conceito. 

Surgida  no  período  do  romantismo  e  ganhando  importância  nas  artes 

plásticas sua inserção na ciência foi através dos cientistas naturalistas que ao viajarem em 

expedições  ultramar  levava  consigo  pintores  para  auxiliar  nas  descrições  pictóricas  da 
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Natureza, como era o caso do autor estudado nessa pesquisa. Não ficando restrito apenas a 

descrição, mas, também, na busca de entender como a Natureza funcionava.  

Além  é  claro  de,  tais  autores  como  Alexander  von  Humboldt,  foram 

influenciados das reflexões filosóficas sobre estética e natureza e sobre a arte também (como 

a Doutrina das cores de Goethe).

Sendo uma era de grandes mudanças,  a ciência também “operou” a sua. 

Tida como a ciência moderna, trousse, entre outras mudanças, mudanças no campo técnico e 

instrumental, notadamente utilizados pelos cartógrafos da época. A ligação entre a discussão 

anterior  e  cartografia  é  compreensível  por  vários  motivos  como:  As  viagens  marítimas 

mudaram a  concepção  da  forma  terrestre  e  a  distribuição  da  mesma.  O que  auxiliou  na 

transformação do conceito paisagem para o mundo ocidental, se valendo de tal conceito para 

suas representações. 

A  importância  desse  projeto  é  sua  contribuição  para  a  História  do 

Pensamento Geográfico, é buscar fundamentos no passado de como se desenvolveu e em que 

está  fundamentado  nosso  conhecimento  hoje.  Sendo  mais  específico,  buscar  as 

fundamentações do conceito de paisagem hoje muito usado não só pela geografia, mas em 

muitas outras áreas também.

Para entender melhor a contribuição de Alexander von Humboldt para a 

inovação em termos de descoberta da superfície terrestre, realizaremos um estudo sobre os 

diferentes campos, da Arte, Revolução Científica Moderna e a Cartografia, que contribuíram 

para os trabalhos realizados por ele. 

UM PASSEIO PELA HISTÓRIA DA ARTE

Ao pensarmos em que a  Arte  pode ter  contribuído para a  descoberta  da 

superfície terrestre, teremos que recorrer à História da Arte. Assim, notaremos que é na arte 

que surge devido a uma especialização em representar de forma pictórica algo específico 

como a natureza, surge um conceito que futuramente viria a ser muito útil aos geógrafos, esse 

conceito é o de paisagem. 

Neoclassicismo e Romantismo

O período  da  história  da  arte  que  abordaremos  será  o  que  conhecemos 

Neoclassicismo e Romantismo que se estende aproximadamente um século, de 1750 a 1850. 

Definimos em dois termos, pois, antes era tratado como opostos, mas hoje 

quase se entende como uma denominação comum, mas por se basearem em termos diferentes 

assim o classificaremos.



Podemos entender por neoclassicismo como “[...] um ressurgimento da arte 

da Antiguidade clássica mais coerente que os primeiros classicismos [...]”.  (JANSON, 1993 

p. 829)

Já o romantismo, “[...] referindo-se não propriamente a um estilo específico, 

mas antes a uma atitude de espírito que pode revelar-se sob muitos aspectos, é um conceito 

mais amplo e, portanto mais difícil de definir”. (JANSON, 1993 p. 829)

De acordo com os objetivos dessa pesquisa, abordar esse período da história 

da arte  se faz necessário,  pois,  foi  a  partir  do propósito dos românticos em “derrubar os 

artifícios que barravam o caminho a um ‘regresso à natureza’” (JANSON, 1993 p. 830) que 

influenciou, obviamente, todos os campos das artes e em específico, que para essa pesquisa é 

fundamental, o da pintura, que será abordado com mais detalhes logo adiante. 

“Nesse contexto, o neoclassicismo é apenas um aspecto do romantismo e foi 

incluído no título deste capítulo somente porque, até cerca de 1800, desempenhou um papel 

mais importante do que os outros ‘revivalismos’ românticos.” (JANSON, 1993 p. 830)

 A influência do romantismo não está restrita ao campo das artes, já que ao 

tentar uma aproximação dos homens com a Natureza, através das artes plásticas, por exemplo, 

acabou por contribuir para os cientistas naturalistas que em suas “empreitadas” marítimas 

lançavam mão de um pintor para reproduzir o que era visto por eles, reproduzir o que era 

encontrado em outras  localidades,  enfim reproduzir  com grande  precisão as paisagens de 

forma empírica.

PINTURA

Embora  a  arquitetura  tivesse  maior  expressão  da  revivência,  durante  o 

romantismo, foi na pintura que esse movimento se realizou. Devido a sua menor dependência 

da aceitação pública e mais ligada ao “individualismo do artista romântico e também às idéias 

e aos temas literários dominantes.” (JANSON, 1993 p.842) Iniciando-se em nome da razão e 

da natureza, assim como a arquitetura, a pintura romântica surgiu contra o “ideal” barroco.

A pintura da paisagem no romantismo alcançou sua máxima na expressão e 

técnica.  E em países como Alemanha e Holanda, a pintura de paisagens teve uma grande 

difusão.  Uma  vez  que  a  arte  barroca  não  teve  tanta  influência  nesses  países,  devido  à 

predominância do protestantismo ficou mais fácil a aceitação e difusão do Romantismo.

No século XVI é  que  a  pintura  da  paisagem ganha destaque,  tendo sua 

origem na Holanda. Havia uma familiaridade com essa paisagem pintada, ou seja, a fusão 

entre a arte e a pintura, de jardins, por exemplo, fez nascer um grande interesse, tanto em 

obras que retratassem a paisagem local, como, o interesse de aperfeiçoamento em se pintar a 



paisagem.  “A  maior  parte  dos  compradores  de  arte  na  Holanda  preferia  assuntos  mais 

próximos  da  sua  própria  experiência  –  paisagens,  vistas  arquitetônicas,  naturezas-mortas 

cenas do dia-a-dia” (JANSON, 1992 p. 533) em vista disso os artistas acabavam por trabalhar 

em função do “mercado” e não da Igreja ou para clientes únicos.

 Durante o século XVII, também na Holanda, a geografia cria relações com 

a  pintura  da  paisagem  a  utilizando-a  em  suas  descrições  (geográficas).  As  ciências  da 

natureza, em particular a botânica, geologia e geografia, a partir do século XIX, “a questão da 

paisagem é explicitamente colocada, e a relação com os meios figurativos oferecidos pela 

pintura da paisagem é reconhecida.” (BESSE, 2006, p. 62-63).

A pintura de paisagem não ficou restrita aos artistas holandeses,  ganhou 

grande expressão com na Alemanha, onde “[...] paisagem foi a mais bela realização da pintura 

romântica [...].” (JANSON, 1993 p.851).

A pintura romântica não foi essencialmente ilustrativa, teve apoio tanto do 

passado como do presente da literatura. “Os poetas românticos, por sua vez, viram muitas 

vezes a natureza com os olhos de um pintor. Muitos deles interessaram-se profundamente pela 

teoria e crítica da arte; alguns, principlamente Goethe e Victor Hugo, foram bons desenhistas 

[...]” (JANSON, 1993 p. 842)

 HISTÓRIA CARTOGRAFIA: as diferentes formas de representar

Durante toda a História da Cartografia, a ciência cartográfica sofreu diversas 

mudanças tanto em sua definição, “o que é cartografia”, quanto em suas técnicas, o modo de 

ver  e  representar  a  superfície  terrestre.  O  estudo  da  História  da  Cartografia  é  devido  à 

cartografia ser “uma das ferramentas básicas para a compreensão do território. O conceito de 

cartografia  tem suas  origens  na  inquietação  do  ser  humano  para  conhecer  o  mundo  que 

habita.” (ARCHELA, 2007, p. 276)

Há uma variedade enorme de mapas,  que foram e ainda são produzidos. 

Estes representam o imaginário ou lugares concretos, por se tratar de “representações, nem 

sempre  eles  reproduziram  apenas  os  territórios.”  (CARVALHO,  2006,  p.  75).  Como 

exemplos, do imaginário influenciando na forma de representar, do empírico sobrepondo-se o 

aperfeiçoamento das técnicas sobre a imaginação, podem abordar alguns mapas que foram 

produzidos em diferentes períodos da história e que simbolizam os pensamentos vigentes e as 

técnicas usadas nos respectivos períodos.

Nota-se a presença desse imaginário na cartografia do período entre o século 

XII e  XV que era marcada pela influência  bíblica e pela cultura antiga,  “camuflando” as 

contradições, foi possível adequar às referências bíblicas que tinham a Terra como plana, com 



a idéia dos gregos de que a Terra era redonda. Só no final do século XV, com as grandes 

navegações  que rompeu com esses  conceitos.  Fica  claro  se  compararmos  os  mapas,  T-O 

(Figura 1) que representa de uma forma geral os mapas da idade média, com um Mapa-Múndi 

de Lopo Homem (Figura 2) datado de 1519. Embora não esteja no mapa de Lopo Homem a 

representação que temos hoje do nosso planeta, é evidente que a divisão representada pelo 

mapa T-O, não condizia com o real. (RANDLES, 1990, p.11)

Uma ruptura radical  com os mapas T-O vem da constituição das cartas-

portulano (figura 3), por utilizarem de geometria com objetivo de representar o território com 

medidas precisas (fica claro na utilização de linhas retas, triângulos e retângulos), o que não 

ocorria no T-O. (SANTOS, 2002, p. 51-52)

Figura 1: Mapa-Múndi T-O segundo Zacarias Lílio, Orbis Breviarum, Florença, 1493. 

(RANDLES, 1990, p.20)

O  Mapa-múndi  na  concepção  medieval  é  representado  de  forma  bem 

característica pelo mapa T-O, que é um círculo, que lembra a letra O e está divido em três 

partes pela letra T. Por esse motivo conhecido como T e O. “A vertical  <<T>>  representa o 

Mediterrâneo e separa a Europa da África; as duas metades da transversal representam, uma, 

o Tanais (o Don) e, a outra, o Nilo: só por si,  eles separam a Ásia do resto do Mundo.” 

(RANDLES, 1990, p.19). 

Mas  possui  outra  característica  que  representa  o  pensamento  medieval 

cristão. Como, por exemplo, Jerusalém no centro do mapa, que era concebida como o centro 

do  Mundo.  A  Ásia  aqui  representada  não  era  ainda  na  concepção  que  temos  hoje,  era 

confundida com a Índia naquele tempo.



Figura 2: Mapa-Mundí de Lopo Homem, 1519

 (http://www.saberhistoria.hpg.ig.com.br/nova_pagina_196.htm)

 O Mapa-Múndi  feito  por  Lopo  Homem,  1519  (Figura  2),  cartógrafo  e 

cosmografo português do século XVI. Esse mapa representa a teoria de que os oceanos eram 

fechados, assim como grandes lagos. “[...] pensavam que esta terra se junta à Escandinávia a 

norte, ao continente antártico e ao Sueste Asiático a sul.” (RANDLES, 1990). Essa teoria teve 

sua aceitação após a “descoberta” do Novo Mundo. 

Mesmo com as navegações, nota-se a presença do imaginário muito forte, 

mais que o empírico. Na medida em que a representação cartográfica era feita até onde os 

barcos haviam chegado e, além disso, predominava o imaginário influenciado pela religião. 

Isso fica evidente se observarmos que os pontos representados estão relacionados onde as 

navegações “passaram” e que a Terra representada é plana e não redonda. Os anjos em volta, 

sopravam os ventos, assim como a religião acreditava. 



Figura3: Carta-portulano de autor desconhecido. 

 (SANTOS, 2002, p.198)

Esse  mapa  (Figura  3)  como  já  mencionado  anteriormente  nesse  texto, 

apresenta “uma ruptura radical cem relação aos mapas T-O” (SANTOS, 2002, p.51).

 Nota-se uma grande diferença em relação aos dois mapas apresentados no 

texto, pois essa carta-portulano apresenta linhas retas formando triângulos e retângulos. São 

características  de  preocupação  em representar  um determinado  lugar  com certa  precisão. 

Diferentemente do mapa T-O, a carta-portulano se apresenta com um objetivo, a “intenção 

explícita  de  representar  um  território  considerando  medidas  precisas  e,  portanto  uma 

localização toponímica igualmente precisa” (SANTOS, 2002, p.51)

Como é possível  notar,  as  viagens  mudaram a  forma de se  fazer  mapas 

devido ao empirismo, pois, agora não só a imaginação faz parte das representações, mas o 

contato direto com os lugares na medida em que a expansão marítima a proporciona. Levando 

em conta também o aprimoramento instrumental.



Podemos dizer, então, que a Era Moderna na Cartografia começou com as 

grandes navegações, quando, os europeus, ao lançarem-se ao mar em busca de riquezas e 

novas terras acabaram por romper o pensamento mitológico bíblico sobre como se concebia a 

superfície terrestre. 

“Os  europeus,  durante  quase  quinze  séculos  de  civilização,  viveram, 

praticamente, confinados dentro dos limites do próprio território ou navegando pelas rotas 

curtas  de  seus  mares  familiares.  [...]  Entretanto,  já  nos  fins  da  Idade  Média,  o  desejo 

inquietante de ampliar o próprio mundo nitidamente pequeno em espaço e recursos, penetrou 

no  intimo de  muitas  consciências  e  se  intrometeu  pelas  antecâmaras  da  corte,  levando o 

desassossego a vários monarcas eminentes.” (GEORAMA, 1967 p.133)

Para navegar eram necessários vários instrumentos, desenvolvimentos das 

técnicas, tanto para a produção desses instrumentos como para a própria navegação, mas o 

principal foi a grande precisão, que se tornava cada vez maior, em determinar a latitude. “A 

partir de então, o novo instrumento, a bastilha, inventado no século XIV [...]  substituiu o 

astrolábio como elemento orientador da navegação, pela altura dos astros, sobretudo depois 

que  seu  uso  se  generalizou,  em  princípios  do  século  XVI,  nos  navios  portugueses.” 

(GEORAMA, 1967 p. 135)

Com as navegações, que se estenderam ao longo dos séculos seguintes, foi 

sendo elaborados cada vez mais mapas sobre as novas descobertas e cada vez com maior 

precisão, embora só a partir do século XVIII é que surgiu a base da cartografia moderna. 

Embora ocorrido tais avanços, a cartografia ainda se apresentava de forma insuficiente em 

termos de precisão. “A invenção de novos instrumentos de medida mais precisos e as novas 

especulações cientificas, trouxeram uma consciência de mudança, para melhor precisão na 

descrição do mundo”. (GEORAMA, 1967 p. 205)

Uma das grandes contribuições para o avanço da cartografia foi a Reforma 

Cartográfica francesa, impulsionada pela busca de controlar a Natureza através dos mapas, a 

crescente burguesia francesa tinha como meta aumentar seu poder militar e mercantil. “[...] 

Academia Real de Ciências de Paris, onde um grupo destacados de astrônomos, matemáticos 

e cartógrafos da Europa, nomeados membros da mesma, propuseram como meta a revisão, 

correção  e  aperfeiçoamento  das  técnicas  cartográficas.  De  acordo  com  esta  finalidade, 

intensificaram o estudo dos  procedimentos  utilizados  para  a  determinação da  longitude  e 

promoveu uma nova e mais exata medição do arco da circunferência terrestre, operação de 

caráter geodésico, que impulsionaria a cartografia em definitivo.” (GEORAMA, 1967 p. 217) 

Outra  grande  contribuição  foi  possível  graças  ao  astrônomo italiano  Giovanni  Domenico 



Cassini (1625-1712), suas conclusões ajudaram a determinar a longitude e em 1699 sua teoria 

ajudou na medição do arco do meridiano de Paris, por triangulação.

No século XVIII, além das contribuições supracitadas, que em muito teve 

início no século XVII,  teve como instrumento propulsor a necessidade de obter melhores 

mapas para garantir um melhor poderio militar, também teve grandes contribuições com “a 

aplicação das descobertas matemático-astronômicas de Isaac Newton; o aperfeiçoamento do 

instrumental e cientifico, alcançando por J. Hadley ente outros; o melhoramento do quadrante 

ou a divulgação do teodolito; o processo geodésico, e, sobretudo, a intensificação das ações 

coloniais.” (GEORAMA, 1967 p.223-224)

Uma preocupação militar ajudou na configuração dos Atlas, devido a sua 

importância em combates como as campanhas feitas por Napoleão que dedicou a eles maior 

interesse.  Assim,  veio  a  contribuir,  também,  um  fenômeno  cultural  impulsionado  pela 

antropogeografia.  “Foi  a  transformação  operada  no  saber  geográfico,  que  ampliou  sua 

condição de ciência dos espaços, ou arte descritiva da Terra,  para ciência dos fenômenos 

naturais e do homem.” (GEORAMA, 1967 p. 231-232)

Essa transformação da geografia em uma geografia “mais humana” ocorreu 

“principalmente  através  da  obra  de  Alexander  von Humboldt  (1769-1859),  a  figura  mais 

célebre da primeira metade do século, depois de Napoleão.” (GEOGRAMA, 1967 p.232)

A corrente de pensamento definida por Humboldt e Ritter e sua atenção pela 

relação entre os fenômenos humanos e da Natureza evidenciou a importância em representar 

através  de  mapas,  “ao  mesmo  tempo,  a  anatomia  da  Terra  e  as  dimensões  de  seu 

comportamento.” (GEOGRAMA, 1967 p.232)

Essa  delimitação  dos  fenômenos  naturais  e  humanos  possibilitou  a 

representação cartográfica da superfície terrestre sob um novo ponto de vista, o da estética e 

suas dimensões.  Portanto, a cartografia ganha grandes e importantes contribuições, e após o 

trabalho de Alexander, como por exemplo, quando ele constata, ao subir os Andes, que a vida 

vegetal vai se alterando conforme sua subida, ou seja, conforme a altitude em que se encontra. 

Também as zonas climáticas são distintas. 

Ora,  “Humboldt foi  pioneiro da apresentação visual de dados científicos. 

Assim, além de revolucionar a meteorologia com a invenção das isotermas (linhas que ligam 

lugares com a mesma temperatura média), transformou a geografia com a introdução desses 

perfis  geográficos  retratando  a  altitude  relativa  de  terras  vizinhas”  (HELFERICH,  2004 

p.255)

“Em  todas  essas  técnicas  gráficas,  a  intenção  era  apresentar  dados 

aparentemente discordantes com tamanha força visual que suas inter-relações fundamentais 



saltassem  aos  olhos.”  (HELFERICH,  2004  p.256)  Essas  técnicas  por  ele  empregadas 

contribuíram  para  uma  nova  forma  de  representar  na  cartografia.  E  o  primeiro  grande 

cartógrafo da era moderna foi seu discípulo, o alemão Adolf Stieler, que com a publicação de 

Hand Atlas (1820) aperfeiçoou o sistema de representação do relevo baseado nas curvas de 

nível. (GEORAMA, 1967, p.232)

ALEXANDER von HUMBOLDT

Início

Sua vida  acadêmica  teve  início  em Frankfurt  na der  Oder  na  Academia 

Viadrina, cursando cadeiras em diferentes áreas como direito, medicina e filosofia, porém não 

prendiam seu interesse, seu objetivo sempre foi realizar uma grande viagem a ultramar, mas 

cedendo a pressões maternas acabou por aceitar fazer tais cursos. 

Mas  logo  Alexander  se  apaixonou  de  forma  duradoura  pela  ciência. 

“Carregando o fardo de uma curiosidade insaciável – sobre história, arte e linguagem, bem 

como  física,  geologia  e  botânica  –  ele  viveria  trabalhando  sem  conseguir  sossegar.” 

(HELFERICH, 2004 p.35)

Em 1789, depois do regressado de Berlin após um ano, Humboldt iniciou 

seu curso  de direito  em Göttingen.  Sendo a  principal  universidade da  Alemanha,  foi  em 

Göttingen que Humboldt teve contato com o pensamento kantiano. 

Mesmo tento que cumprir os cursos obrigatórios relacionados ao direito ele 

não deixou de fazer alguns cursos extras. “Na universidade, ele mergulhou nos estudos e saiu-

se tão bem que foi aceito na prestigiosa Sociedade Filosófica, através do qual conheceu os 

maiores naturalistas da Europa.” (HELFERICH, 2004 p.34) 

Foi nessa Sociedade Filosófica que ele teve contato com diferentes áreas do 

conhecimento, como antropologia, anatomia, arte e mitologia, que futuramente serviram para 

que ele exercesse seu conhecimento em determinados assuntos,  como teste com impulsos 

elétricos nele próprio e em animais.

Futuramente apresenta  sua  candidatura em uma das melhores  escolas  de 

mineralogia  européia,  na  Bergakademie  em Hamburgo.  Um treinamento  ideal  para  quem 

pretendia tornar-se um explorador de cunho cientifico. Depois da conclusão trabalhou como 

inspetor de minas e paralelamente desenvolveu outros trabalhos. “Além de seu trabalho como 

inspetor das Minas, Humboldt de alguma forma também achava tempo para continuar suas 

investigações nas ciências da vida. Um de seus trabalhos sobre fisiologia das plantas, Flora 



de Freiberg,  conquistou-lhe uma medalha de ouro concedida pelo eleitor da Saxônia e  o 

reconhecimento de estudiosos da Europa.” (HELFERICH, 2004 p.39)

Anos  mais  tarde,  depois  de  ter  se  aperfeiçoado  suas  habilidades  em 

medições astronômicas, topográficas e meteorológicas, ter alcançado grande conhecimento 

em  geologia,  desenvolvidos  diversos  trabalhos  em  diferentes  áreas,  como  botânica,  por 

exemplo, e ter tido contato com diferentes pensadores, seja através de sua obra, como foi seu 

contato com Kant, ou diretamente com o geólogo Werner criador da teoria do netunismo. E 

ter realizados algumas viagens pelo continente europeu, Humboldt acompanhado por Aimé 

Bonpland, saiu em sua grande viagem rumo ao Novo Mundo, conhecida também como a 

descoberta cientifica do Novo Mundo, uma viagem que duraria cinco anos, percorrera 9.500 

quilômetros e mudaria a forma como vermos o mundo, segundo o autor Gerard Helferich.

A partir dessa viagem, também, podemos até fazer uma lista das descobertas 

de Humboldt que abrangem diferentes áreas do conhecimento como, antropologia, botânica, 

geografia, geologia, geofísica, oceanografia e zoologia.

 “O fato é que Humboldt ajudou a criar o mundo tal como o conhecemos, e 

sua influência é sentida em todo o planeta, mesmo onde seu nome não é lembrado. Produto de 

uma rica tradição cultural que tem origem nos antigos gregos e abrange os titãs tão díspares 

do  Iluminismo  como  Francis  Bacon,  Isaac  Newton,  René  Descartes  e  Immanuel  Kant, 

Humboldt  passou  essa  tradição  a  seus  próprios  sucessores  na  ciência,  incluindo  Charles 

Darwin, Albert Einstein, Max Planck e Edwin Hubble.” (HELFERICH, 2004 p.24) 

Ciência 

Humboldt traz, em sua produção cientifica para descrever a Natureza, uma 

forma de arte e estética romantica para atingir um “estado” estético e objetivo. “Humboldt 

domina a aridez das descrições cientificas para fixar a ‘impressão viva’ da Natureza. Nem 

apenas sensorial,  nem só intelectual,  tão somente uma ‘impressão total’,  um vasto prazer, 

quieto e profundo, que dá ao leitor alguma coisa semelhante a uma pura visualização de cenas 

e uma comunicação de intuições muito elevadas” (RICOTTA, 2003 p.21)

Há toda  uma preocupação com a estética  na sua  escrita  para descrições 

cientificas, pois assim construía a ciência, mas não fica restrito a descrição utiliza-se também 

de “[...] imagens, símbolos de idéias. Subjaz a esse esforço um princípio inabalável: o de que 

a  ciência  depende  da  imaginação  para  comunicar  plenamente  o  que  tem em mira  [...].” 

(RICOTTA, 2003 p.22) 

A pintura da paisagem, para Alexander von Humboldt, é de fundamental 

importância, tanto quanto a escrita. Pois, sua escrita é baseada na observação, que partindo 



dela pôde juntar concepções, como a estética de Kant que por sua vez influenciou Goethe, que 

irão dar as pesquisas geográficas à paisagem como um objeto inerente aos seus estudos.

 A busca e todo esse cuidado tanto na escrita como no fato de representar 

através de imagens pictóricas está ligada à tentativa provocar sensações que permitam “uma 

série de idéias e  pensamentos e  [...]  um ver de novo no sentido intelectual  [...]  que só a 

Natureza in persona lhe pode dar [...].” (RICOTTA, 2003 p.23) 

Assim  essas  descrições  e  imagens  são  registros  da  experiência  e 

conhecimento adquiridos durantes suas viagens com a possibilidade de “transmiti-los” aos 

leitores e diminuindo o distanciamento do homem com a Natureza, pois, a apresentava “não 

só vertigioso acúmulo de material empírico, mas intuições acerca do imponderável que as 

forças da Natureza abrigam.” (RICOTTA, 2003 p. 54). 

Criando  uma  “filosofia”  humboldtiana  da  Natureza,  ele  busca  a 

compreenção de  tudo que  age  internamente  no  universo,  vendo a  natureza  como a força 

criadora do mundo e não apenas um agente inerte.

A pintura da paisagem, para Alexander von Humboldt, é de fundamental 

importância, tanto quanto a escrita. Pois, sua escrita é baseada na observação. Que partindo 

dela, ele pode juntar concepções, como a estética de Kant que por sua vez influenciou Goethe, 

tendo influenciado seu trabalho no  olhar. “É o momento da descoberta da observação e do 

desenho do objeto em seu contexto de relação permitindo com isto a comparação, que são 

importantes para a análise processual da natureza.” (VITTE, 2007)

Durante esses estudos sobre a Natureza e sua estética, ocorre, por Alexander 

von Humboldt,  a  delimitação da paisagem, ou seja,  a diferenciação do particular de cada 

paisagem por suas diferentes características e composição (de cenário), como de rochas, solos, 

vegetação, relevo, culturas e uso da terra. Isso era feito em seus trabalhos de campo, onde ele 

descrevia e representava a partir de sua observação. E assim vai construindo no imaginário 

dos leitores, através da escrita, e visualmente, através das imagens pictóricas uma concepção 

de paisagem durante os séculos XVIII e XIX.

PAISAGEM: construindo um conceito

Segundo  o  que  foi  proposto  no  texto  O  direito  à  natureza  na  cidade:  

ideologia e práticas na história,  dos autores Wendel Henrique e Pompeu F. de Carvalho, 

podemos dividir a visão, e a forma como entendemos a natureza ao longo da história, em 

cinco períodos. Iremos retratar brevemente todos os períodos para termos uma noção de como 

foi mudando a forma como nos relacionamos com a natureza, dando uma maior ênfase no 

terceiro período que é o que mais interessa para esta pesquisa: 



No que se refere ao “primeiro período, o conhecimento sobre a Natureza 

era  fruto  da  imaginação  e  contemplação,  principalmente  pelos  relatos  heróicos  dos 

‘aventureiros’, alternando a idéia de natureza a concepção de um mito. [...] A principal ação 

do homem sobre a natureza é dada pela invenção e propagação das técnicas da irrigação, que 

permitiram o maior desenvolvimento da agricultura e conseqüência propiciaram o incremento 

da produção de alimentos.” (HENRIQUE e CARVALHO, 2005 p.82) Já no período seguinte, 

o segundo período,  ele vai perpassar pelo imaginário ligado a bíblia, portanto, o “segundo 

período vai  ser  marcado  pela  interpretação  da  Bíblia,  objeto  fonte  do  entendimento  da 

natureza, denotando um forte viés teológico. No âmbito das técnicas, o arado foi um grande 

instrumento  da  grande  revolução  realizada  que,  juntamente  com a  irrigação,  aumentou a 

produtividade e a produção agrícola no período.” (HENRIQUE e CARVALHO, 2005 p.82)

O me período de maior interesse para nossa pesquisa é o terceiro período, 

pois é nesse período que reflete a idéia predominante no século XVIII e XIX, então vamos a 

ele:  “A  superação  dos  obstáculos  físicos  e  intelectuais  no  entendimento  da  natureza  se 

processou no  terceiro  período,  em que  as  constantes  viagens  marítimas e  comerciais  ao 

longo do mundo conhecido e  a  descoberta  de novas terras recuperaram e desenvolveram 

outros  objetos  para  a  compreensão/representação  da  natureza,  que  são  as  pinturas  e  as 

xilogravuras, criadas com o advento da imprensa. [...] As ações humanas se concentram na 

dissecação da natureza, no entendimento de suas partes cada vez menores, atreladas às idéias 

mecanicistas e atomistas da natureza. [...] Neste período a ação do homem sobre a Natureza, 

revela paralelamente preocupação com a sua ordenação estética: grandes jardins românticos, 

parques florestais, beleza natural/paisagem.” (HENRIQUE e CARVALHO, 2005 p.82-83)

 Os outros dois períodos restantes, o quarto e o quinta, será abordado para 

ajudar  na  compreensão  de  que  o  pensamento  sobre  a  relação  homem/natureza  vai 

modificando ao longo dos séculos: “O  quarto período significou uma mudança na relação 

dos homens com a natureza passando a incorporar uma forte cultura industrial. As fotografias 

e as litogravuras permitiram um estudo à distância da natureza, mesmo contando com cada 

vez  mais  facilidades  de  deslocamento,  como  os  automóveis  e  aviões.  Este  período  será 

marcado pela incorporação da natureza à vida social. [...] O quinto período (atual) é marcado 

por  uma  mudança  radical  na  perspectiva  do  entendimento  da  relação  do  homem com a 

natureza,  pois  esta  está  totalmente  incorporada  ao  território  usado,  através  das  imagens 

orbitais  que  permitem o  conhecimento  de  toda  a  superfície  do  planeta.”  (HENRIQUE e 

CARVALHO, 2005 p.83)

Iremos agora nos concentrar na idéia do terceiro período sobre a concepção 

de natureza para trabalharmos o conceito paisagem, a paisagem como construção cultural.  Ou 



seja, a paisagem, uma construção cultural, vai além de uma representação estética, embora sua 

origem tenha sido na pintura. Para tal afirmação, paisagem como construção cultural e não um 

objeto físico, ela “[...] não deve ser confundida com o ambiente natural, nem com território ou 

país. A paisagem é da ordem da imagem, seja esta imagem mental, verbal, inscrita sobre uma 

tela, ou realizada sobre o território (in visu ou in situ)” (BESSE, 2006, p.61) 

Entendendo  que  a  paisagem está  em contínua  transformação,  ela  é  uma 

representação, da qual participam os materiais e histórico-sociais que casam bem com a idéia 

de Pierre George (1972, p.22) de que “A paisagem é uma resultante de legados ou de forças 

atuais ou do passado.” Pois, nota-se que a interação homem/natureza vai modificando não só 

a forma como compreendemos a natureza, mas também modifica a própria paisagem. Assim 

como Dollfus (1991, p.11), que diz: “O espaço geográfico se acha empreguinado de história 

[...] E sua a aparência desse espaço concreto e localizável pode ser descrita: é a paisagem”. 

Ora, a ação humana sobre o meio acaba por transformá-lo, altera-lo, modela-lo de acordo com 

as necessidades da sociedade, assim a ação humana vai “imprimindo” sua história sobre a 

natureza. 

Então, depois de uma breve discussão sobre o conceito paisagem, vamos 

correlacionar de como Alexander von Humboldt, contribuiu para a representação da paisagem 

e a construção de tal conceito, pois foi “a partir de Humboldt a representação pictórica ou 

cartográfica da paisagem passa a ser sinônimo de estudo científico, em que a paisagem é a 

própria representação da natureza.” (VITTE, 2007a)  

E como representação, pode ser através de pinturas ou cartografadas.  “A 

cartografia  da  paisagem,  seja  em  planta  ou  por  meio  de  perfis  topográficos,  deveriam 

demonstrar a síntese e ao mesmo tempo as conexões da natureza.” (VITTE, 2007a) 

Além de  suas  descrições  sobre  o  que  encontrou  no  Novo  Mundo,  uma 

natureza exuberante, teve um cuidado em fazer tal descrição. Tanto que ao ler suas narrativas 

é possível formar uma imagem com inúmeros detalhes e uma paisagem se cria na mente. Um 

trecho de Quadros da Natureza (1965) demonstrará um pouco do que foi dito acima:

“Os cactos, que têm forma de coluna, chegam 
a  9  e  10  metros  de  altura.  Divididos  como 
candelabros,  e  cobertos  muitas  vezes  de 
líquenes,  apresentam  aspecto  análogo  ao  de 
algumas euforbiáceas da África. Estas plantas 
formam  vastos  oásis  no  meio  dos  desertos 
desprovidos de vegetação.
Do mesmo modo as orquídeas,  nos trópicos, 
animam  os  troncos  das  árvores  enegrecidos 
pelos raios abrasadores do sol e pelas fendas 
das  rochas  selvagens.  AS  baunilhas 
distinguem-se entre  estes  vegetais  pelas  suas 



folhas carnosas, de um verde claro, e pela cor 
variada  e  estrutura  singular  das  suas  flores. 
Parecem-se estas, ora com insetos alados, ora 
com os pássaros, aos quais atrai o perfume dos 
nectários.  A  vida  de  um  pintor  não  seria 
bastante para reproduzir, ainda que se cingisse 
a um pequeno espaço de terra, as magníficas 
orquídeas que adornam os vales profundos dos 
Andes  e  do  Peru.”(HUMBOLDT,  1965  p. 
293)

A contribuição de Alexander  não se restringe  apenas  em descrever  suas 

experiência, embora só isso já e feito com muito rigor cientifico e serviu de inspirações a 

gerações futuras de cientistas, ele também busca entender a concepção do funcionamento da 

natureza, entendendo ela como um todo e a paisagem entra para delimitar esse todo. Nasce a 

partir das concepções de Humboldt “de que existe uma harmonia na ordem natural e que a 

natureza manifesta-se diferenciada na superfície terrestre em função de como ocorre entre os 

seus elementos.” (VITTE, 2007b, p. 83)
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